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I. szakasz: Ajánlatkérő

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 27316387Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

http://www.nfp.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 12390420Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság

Ajánlatkérő 
neve:

DMRV vízellátás kapacitásbővítő fejlesztések-kivitKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000899912021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

24290188241

Pap Károly Utca 4-6.

Budapest HU 1139

Módos István

beszerzes@nfp.hu +36 12390420

http://www.nfp.hu

Igen

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű 
Zártkörűen Működő Társaság

10863877244

Kodály Zoltán Út 3.

Vác HU120 2600

Nagyné Kiss Marianna

nagyne.kissmarianna@dmrvzrt.hu +36 207466040

https://www.dmrvzrt.hu/

Nem
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IV. szakasz: Eljárás

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

II.szakasz: Tárgy

Vállalkozási szerződés keretében a „Duna Balparti Regionális Vízellátó Rendszer víztermelésének, vízellátásának kapacitásbővítő 
fejlesztése I. és Duna Balparti Regionális Vízellátó Rendszer víztermelésének, vízellátásának kapacitásbővítő fejlesztése II. és Duna 
Jobbparti Regionális Vízellátó Rendszer víztermelésének, vízellátásának kapacitásbővítő fejlesztése I/I. és Duna Jobbparti Regionális 
Vízellátó Rendszer víztermelésének, vízellátásának kapacitásbővítő fejlesztése I/II. és Dömösi Vízellátó Rendszer víztermelésének, 
vízellátásának kapacitásbővítő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv 
feltételei szerint 
 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

DMRV vízellátás kapacitásbővítő fejlesztések-kivit

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 17961001Fax:+36 17961009Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Szolgáltató 
Zrt.

14969205242

Andrássy Út 17.

Budapest HU110 1061

Varga Krisztián

varga.krisztian@provitalzrt.hu

www.nfp.hu

Kbt. Második Része XV. Fejezete

Uniós Nyílt eljárás
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

1000.00Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A benyújtott dokumentumok alapján  a(z) Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (8086 Felcsút, Fő utca 65.) (jogelődje az ajánlattételi határidő időpontjában: Mészáros és Mészáros Ipari, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8086 Felcsút, 0311/5.hrsz.)) ajánlattevő a tárgyi közbeszerzési 
eljárásban érvényes ajánlatot nyújtott be. 
 
Értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek: 
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)                15 725 960 152 
A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata (hónap, legkedvezőbb: 36 hónap, 
legkedvezőtlenebb 0 hónap)         
AFIII/1.3.M.2.1) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett 
vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak ellenőrzési többlet szakmai tap. (hónap, max: 36, min 0)        36 
AF III/1.3. M.2.2) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett 
építménygépészeti többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)        36 
AF III/1.3. M.2.3) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember települési vízgazdálkodási építmények tervezési 
többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)        36 
AF III/1.3. M.2.4) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett 
építményvillamossági többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min: 0)        36 

27420322207Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 
Magyarország 8086 Felcsút, Fő Utca 65.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

14815/2021A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2021/S 149-395547A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Igen
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1. részszempont - Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) súlyszám: 68 
 
Az értékelés módszere: Az értékelés az 1. részszempont (Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) tekintetében a Közbeszerzési Hatóság 
útmutatója a nyertes ajánlattevő ki-választására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. 
március 25.) 1. számú melléklet A) 1) aa) pontja szerinti „fordított ará-nyosítás” módszerének alkalmazásával történik. 
 
A fordított arányosítás képlete: 
  
P = (Alegjobb / Avizsgált ) x (Pmax – Pmin) + Pmin 
 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10,00 
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0,00 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
2. részszempont - A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata (hónap, legkedvezőbb: 36 hónap, 
legkedvezőtlenebb 0 hónap); súlyszám: 32 
 
 
A 2. értékelési szempont egyes alszempontjai vonatkozásában az értékelés módszere a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes 
ajánlattevő kiválasztására szolgáló érté-kelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. számú 
melléklet A) 1) pont ab) pontja szerinti „egyenes arányosítás” módszerének al-kalmazásával történik.  
 
Amennyiben Ajánlattevő a 2.1-2.4. alszempontok tekintetében a felhívás III.1.3. M.2.1)-M.2.4) pontjai szerinti alkalmassági 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

1        Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)         
Súlyszám: 68         
Ajánlat: 15 725 960 152         
Pontszám: 10,00         
Súlyozott pontszám: 680,00 
 
2.        A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata (hónap, legkedvezőbb: 
36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap)                                 
2.1.        AFIII/1.3.M.2.1) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek 
keretében szerzett vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak ellenőrzési többlet szakmai tap. 
(hónap, max: 36, min 0)         
Súlyszám: 8         
Ajánlat: 36         
Pontszám: 10,00         
Súlyozott pontszám: 80,00 
 
2.2.        AF III/1.3. M.2.2) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási 
projektek keretében szerzett építménygépészeti többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)         
Súlyszám: 8         
Ajánlat: 36         
Pontszám: 10,00         
Súlyozott pontszám: 80,00 
 
2.3.        AF III/1.3. M.2.3) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember települési 
vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)         
Súlyszám: 8         
Ajánlat: 36         
Pontszám: 10,00         
Súlyozott pontszám: 80,00 
 
2.4.        AF III/1.3. M.2.4) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási 
projektek keretében szerzett építményvillamossági többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min: 0)         
Súlyszám: 8         
Ajánlat: 36         
Pontszám: 10,00         
Súlyozott pontszám: 80,00 
 
Összpontszám        1000,00 

Szöveges értékelés:

Részvénytársaság
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III.1.3) pont M.2.4) alkalmassági minimumkövetelmény: Építő Munkaerő Kft. (2370 Dabas, Bartók Béla utca 90. 1. em. 12., 
adószám: 24997964213)

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

A Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8086 Felcsút, Fő utca 65.) 
(jogelődje az ajánlattételi határidő időpontjában: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (8086 Felcsút, 0311/5.hrsz.)) tette a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlatot, így a Mészáros és 
Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8086 Felcsút, Fő utca 65.) (jogelődje az 
ajánlattételi határidő időpontjában: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(8086 Felcsút, 0311/5.hrsz.)) kerüljön kihirdetésre a tárgyi közbeszerzési eljárás nyerteseként, illetőleg a Szerződéses 
Megállapodás ezen ajánlattevővel kerüljön megkötésre, amely Szerződéses Megállapodás a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése és a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:116. § (1) bekezdése alapján azon a napon lép 
hatályba, mely napon a projektre vonatkozó, a Szerződéses Megállapodás pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés, 
vagy - amennyiben releváns - a támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül, vagy a változásbejelentés elfogadásra vagy 
egyéb költségvetési (hazai) forrás biztosításra kerül és a pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást 
szerez. 
 
Ellenszolgáltatás összege: 15 725 960 152 HUF

27420322207Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 
Magyarország 8086 Felcsút, Fő Utca 65.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

minimumkövetelmények igazolására bemu-tatott szakemberek nem rendelkeznek az alszempontban előírt többlet szakmai ta-
pasztalattal, úgy a felolvasólapon ajánlattevő 0 hónap megajánlást köteles rögzíteni. Ebben az esetben az értékelés során az 
alszempontra Ajánlattevő 0,00 pontot kap. 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban rögzíti, hogy az egyes alszempontok tekintetében 1 fő 
bemutatását értékeli, és az 1 fő tekintetében ma-ximum 36 hónap szakértői feladatok ellátását értékeli, így az adott alszempont 
tekinte-tében megajánlott 1 fő 36 hónap szakértői feladatok ellátása és az azon túli megajánlá-sok az értékelés során adható 
maximális pontszámmal (10,00 pont) értékeli. 
 
A többi ajánlat ezen részszempont szerinti pontszámának kiszámításához ajánlatkérő az alábbi képletet alkalmazza: 
 
P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin 
 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10,00 
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0,00 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (abban az esetben is 36 hónap kerül be-illesztésre, amennyiben a legkedvezőbb 
megajánlás a 36 hónapot meghaladja) 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
A fentiek szerint meghatározott pontszámok részszempontonként a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. Az így 
legtöbb pontot elérő ajánlattevő ajánlata minősül a legjobb ár-értékarányt tartalmazó ajánlatnak. Amennyiben a ponto-zás során tört 
szám keletkezik, úgy azt ajánlatkérő két tizedes jegyig veszi figyelembe további kerekítés nélkül. Azonos pontszám esetén az 
alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat minősül kedvezőbbnek. Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlé-tében sorsolást 
tartani, ha a legjobb ár-értékarányt tartalmazó ajánlat e módszerrel sem határozható meg.

MV-ÉV jogosultságú szakember biztosítása

Építő Munkaerő Kft. (2370 Dabas, Bartók Béla utca 90. 1. em. 12., adószám: 24997964213)
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Döntéshozó a 2021. október 26. napján kelt köztes döntésében megállapította, hogy a(z) KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság (4025 Debrecen, Széchenyi u. 46.) ajánlattevő a tárgyi közbeszerzési eljárásban érvénytelen 
ajánlatot nyújtott be. 
 
Indoklás: 
 
Ajánlatkérő 2021. október 13. napján hiánypótlási felhívás és felvilágosítás kérést küldött többek között ajánlattevőnek, melyben 
többek között az alábbiakra hívta fel ajánlattevőt:  
 
„Az Ajánlati Dokumentációban Ajánlatkérő az alábbiakat írta elő: „Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 2.1-2.4. alszempontok 
tekintetében bemutatásra kerülő szakember vonatkozásában a 266/2013. (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti 
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai tapasztalatot igazoló dokumentumokat (oklevél, szakmai 
önéletrajz) egyszerű másolatban az ajánlat részeként köteles ajánlattevő csatolni.” 
 
Ajánlattevő nem csatolta a 2.1- 2.4) alszempontok tekintetében bemutatásra kerülő szakemberek vonatkozásában a 
szakemberek végzettségét igazoló dokumentumát (oklevél) egyszerű másolatban. 
 
Kérjük, hogy Ajánlattevő hiánypótlás keretében csatolja a 2.1- 2.4) alszempontok tekintetében bemutatásra kerülő szakemberek 
vonatkozásában a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumát egyszerű másolatban.” 
 
Ajánlattevő a hiánypótlásra nyitva áll határidőn belül nyújtott be hiánypótlást, azonban nem csatolta a 2.1- 2.4) alszempontok 
tekintetében bemutatásra kerülő szakemberek vonatkozásában a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló 
dokumentumát egyszerű másolatban. Indoklásában többek között az alábbiakra hivatkozott: „Az Ajánlati Felhívás III.1.3.) 
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pontjában Ajánlatkérő az alábbiakat rögzítette: „Ha az M.2.1)-M.2.4) pontokra megaj. 
szake. az előírt jogosultsággal rendelkezik, úgy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség,képzettség és gyakorlat 
igazolására egyéb dok. csatolása nem szükséges, azokat az érv. jogosultság igazolja(a szakember szakmai önéletrajza ez esetben 
is csatolandó), amelyet AK a kamarai névjegyzékből ellenőriz. Ebben az esetben Ajánlattevő az ajánlatában csatolt, cégszerű 
aláírással ellátott nyilatkozatában vagy az önéletrajzban szerepeltetni kell a jogosultság nyilvántartási számát és 
megszerzésének dátumát. A szakmai önéletrajzban fel kell tüntetni az elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság 
fennállása ellenőrizhető.” 
 
Mivel az M.2.1), M.2.2), M.2.3) és M.2.4) pontokra megajánlott szakemberek mindegyik rendelkezik az előírt jogosultsággal, 
illetve a szakmai önéletrajzokban feltüntetésre került a jogosultság megnevezése, nyilvántartási száma, megszerzésének dátuma 
és az elektronikus elérési út, ezért Ajánlattevő nem csatolja a végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű 
másolatát, ugyanis ezeket az Ajánlati Felhívásban leírtak nem teszik szükségessé” 
 
Ajánlatkérő azonban a fenti ajánlattevői indoklással ellentétben nem az M.2. alkalmassági követelmény vonatkozásában kérte a 
végzettséget igazoló dokumentumokat, hanem a 2.1- 2.4) értékelési alszempontok tekintetében bemutatásra kerülő 
szakemberek vonatkozásában, azaz az értékelési szempontra tett megajánlás alátámasztása érdekében. Az értékelés és az 
alkalmassági követelmény esetében Ajánlatkérő különböző dokumentumok benyújtását írhatja elő, mely lehetőségével 
Ajánlatkérő a tárgyi eljárás esetében élt is, és az Ajánlati Dokumentáció I. kötetének 20. és 23. oldalán is jelezte, hogy a 2. 
értékelési alszempont esetében csatolandóak a szakemberek végzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolati példányai. 
 
Tekintettel a Kbt. 71. § (6) bekezdésére, mely szerint a korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem 
pótolható, megállapítható, hogy Ajánlattevő ajánlata nem felelt meg felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 
foglaltaknak, így ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján. 

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

11149422209KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 4025 Debrecen, 
Széchenyi Utca 46.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

A Szerződéses Megállapodás a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: 
Ptk.) 6:116. § (1) bekezdése alapján azon a napon lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó, a Szerződéses Megállapodás 
pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés, vagy - amennyiben releváns - a támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül, 
vagy a változásbejelentés elfogadásra vagy egyéb költségvetési (hazai) forrás biztosításra kerül és a pénzügyi fedezet 
felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez.

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2021.12.30Lejárata:2021.12.21Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2021.12.20

2021.12.20
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